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Spitalul General CF Pascani este implicat activ in lupta impotriva Covid 19 atat prin 

internarea si tratarea pacientilor diagnosticati cu Covid 19 cat si prin sustinerea altor unitati 

medicale care trateaza pacienti Covid 19. Astazi, in sectia Covid sunt internate 42 persoane din 

Pascani si din zona limitrofa. 

Pentru a veni in ajutorul pacientilor nostri, cu avizul DSP, incepand din luna Martie, s-au 

efectuat internari si in  cadrul compartimentului de Recuperare medicala si Balneo Fizio Terapie. 

Astazi fiind internati 10 pacienti cronici. 

Incepand cu luna aprilie in cadrul Spitalului General CF Pascani se vor putea oferi 

servicii de spitalizare de zi. 

 

 Pentru a beneficia de aceste servicii pacientii sunt rugati sa sune de luni pana vineri intre 

orele 9-14 la numărul de telefon 0232717941 pentru a face o programare. Toti pacientii vor fi 

testați in ziua internarii cu teste rapide antigen pentru a detecta posibila infectie cu Covid 19 si 

vor recompleta chestionarul epidemiologic care este aplicat in momentul efectuarii programarii 

telefonice.  

Pentru a respecta procedurile in vigoare, pentru a asigura separarea fluxurilor 

epidemiologice si astfel pentru a putea oferi servicii in conditii de maxima siguranta, pacientii 

vor fi programati la interval de 30 minute unul fata de altul.  

Pacientii sunt rugati sa se prezinte cu bilet de trimitere, sa aduca documentele medicale 

anterioare, sa respecte ora programarii si regulile de distantare impuse de pandemia de covid si 

sa urmeze instructiunile personalului medical pentru a putea beneficia, in siguranta, de serviciile 

medicale de care au nevoie. 

 

Pentru programarea pacientilor la internarea in cadrul compartimentului de Recuperare 

Medicala si Balneo Fizio Terapie ramane valabil numarul de telefon 0787381424 

 

 Iar pentru apartinatorii pacientilor diagnosticati CoVID 19, spitalul a pus la dispozitie 

numarul de telefon:  0755092217. Apartinatorii sunt rugati sa sune in intervalul orar 16 – 19 

pentru a nu perturba activitatea medicala.  

 

 

 

Purtator de cuvant  

Bioing. med. Dumitrut Iuliana 


